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 Voor een onvoorwaardelijk basisinkomen als
hoeksteen van een nieuw sociaal pact 

Philippe Defeyt

Velen denken tegenwoordig dat de sociale bescherming een andere richting uit moet. 

Sommigen denken hier elke morgen aan bij het scheren. In het beste geval willen ze besparen. 
In het slechtste geval willen ze onze broodnodige sociale bescherming laagje voor laagje 
ontmantelen. 

Het basisinkomensmodel dat ik jullie vandaag voorstel beoogt daarentegen onze sociale 
bescherming te versterken en te moderniseren om het plan  van lord Beveridge te 
verwezenlijken : een universele sociale bescherming voor de burgers.

Het spreekt voor zich dat dit plan moet kaderen binnen een globaler plan : echte fiscale 
rechtvaardigheid, strijd tegen socioculturele ongelijkheid, enz. 

Een sociaal en emancipatorisch basisinkomen moet verschillende doelstellingen nastreven:

1. Ervoor zorgen dat iedereen vrije keuzes kan maken in zijn privéleven waarbij wordt 
afgestapt van elke vorm van controle en financiële afstraffing. Twee personen (of meer 
natuurlijk) die besluiten om samen te wonen kunnen voortaan hun inkomsten 
samenleggen zonder dat hier iets van wordt afgeknabbeld. Leve de warme solidariteit! 

2. Individuele en collectieve, commerciële en niet-commerciële, economische en culturele en
sociale en verenigingsinitiatieven stimuleren. Er zijn momenteel te veel belastende 
factoren voor mensen die iets willen ondernemen of zin hebben om iets te verwezenlijken.
Zeker op economisch vlak: vraag maar eens aan jongeren die plannen hebben in de 
nieuwe technologiesectoren of initiatieven willen nemen op het vlak van ecologische 
transitie of ze gebaat zouden zijn met een basisinkomen; maar ook op financieel vlak: 
voor heel wat mensen is het financieel zeer moeilijk of zelfs onmogelijk om van 
beroepsactiviteit te wisselen of minder te gaan werken om iets anders te doen. 

3. De werkloosheidsvallen uit de weg ruimen, namelijk de talrijke situaties waarbij werken of
meer werken een verlaging van de levensstandaard betekent : al wie werkt moet 
natuurlijk een inkomen verdienen dat boven de armoedegrens ligt, maar het individuele 
en het gezinsinkomen moeten ook stijgen. 

4. Armoede uitroeien. Voortaan mag niemand, mag geen enkel gezin nog onder de 
armoedegrens leven. Dit kan door een basisinkomen (noodzakelijke voorwaarde), werk 
en/of sociale uitkeringen en in bepaalde gevallen een huurtoelage te waarborgen.

5. Individuele en collectieve overgangen steunen. Individuele? Hierbij denk ik onder meer 
aan de overgang van studies naar beroepsleven, wijzigingen in de beroepsloopbaan, de 
zachte overgang aan het einde van de loopbaan. Collectieve? Hierbij denk ik natuurlijk 
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aan de talrijke initiatieven op het vlak van economische, maatschappelijke en ecologische 
overgang ; dankzij een basisinkomen zouden meer burgers hieraan kunnen meewerken 
en deze initiatieven tot een goed einde brengen.  

6. Onze sociale bescherming eenvoudiger en begrijpelijker maken. De vooruitstrevenden 
roep ik op om deze doelstelling niet uit het oog te verliezen ; wie de tussenkomst van de 
staat wil beperken, mag deze doelstelling niet overboord gooien. Complexiteit speelt 
immers systematisch in het nadeel van wie het al moeilijk heeft. Vereenvoudiging is nodig
zodat iedereen gerust is bij een verandering in het statuut of in de gezinssituatie; zodat 
niemand vroeg of laat geconfronteerd wordt met onaangename verrassingen voor zichzelf
of een familielid. 

7. De bijstandsregelingen afschaffen en iedereen opnemen in de sociale zekerheid. 

8. En tot slot een beleid op het vlak van werktijdorganisatie en –vermindering omkaderen. 

Alleen al deze doelstellingen rechtvaardigen een positieve hervorming van onze sociale 
bescherming op basis van de invoering van een nieuwe pijler, een nieuwe tak in de sociale 
zekerheid, namelijk een basisinkomen. 

Een basisinkomen is echter ook nodig vanuit maatschappelijk oogpunt. Een maatschappij die alle
burgers wil emanciperen moet mijns inziens iedereen de mogelijkheid bieden om in goede 
omstandigheden drie soorten activiteiten uit te oefenen:

 het werk in het kader van de werkgelegenheid omdat het de maatschappij doet leven ; 
ieder van ons moet de hand aan de ploeg slaan ; werkgelegenheid creëert sociale cohesie,
commerciële en niet-commerciële productie, innovatie en vooruitgang. Daarom denk ik 
dat het momenteel niet wenselijk is om een universele uitkering toe te kennen die 
volstaat om los te komen van wat materieel gezien niet noodzakelijk is  ; 

 het werk dat wordt verricht in wat de Angelsaksische landen de care (of de 
"zorgsector") noemen : opvoeding van kinderen, bejaardenzorg, huishoudelijke 
activiteiten;  

 tot slot, en hier krijgt het basisinkomen zijn volle betekenis, moet je iemand de middelen 
geven om de gekozen soort activiteiten in alle autonomie uit te oefenen ; we hebben 
allemaal dingen te doen en anderen iets te bieden, we hebben nood om onszelf te 
ontplooien buiten het werk en buiten de zorgtaken.  

Na veel denk- en studiewerk, na discussie en bijsturing denk ik dat de invoering van een 
onvoorwaardelijk basisinkomen de hoeksteen kan vormen van een andere en betere sociale 
bescherming die mensen zekerheid en meer autonomie biedt tijdens de verschillende 
levensfasen.  

Een duidelijk voorstel 

Er bestaan heel wat basisinkomensmodellen. Ik ben voorstander van het volgende model:

 basis : een basisinkomen voor elke volwassene, gedurende het hele leven, van 600 
€/maand en een inkomen van 300 €/maand voor elke jongere onder de 18 jaar ;

 het basisinkomen wordt per definitie onvoorwaardelijk toegekend, d.w.z. het vormt een 
onvervreemdbaar persoonlijk recht ongeacht de keuzes die worden gemaakt in het 
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privéleven en de andere inkomsten;

 dit basisinkomen wordt bij voorkeur aangevuld door beroepsinkomsten of 
socialezekerheidsuitkeringen wanneer de werknemer zijn werk verliest, ziek wordt of de 
pensioenleeftijd bereikt ; er wordt voorzien in een inschakelingsuitkering (300 €/maand) 
voor alle situaties waarin de werknemer geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering;

 concreet betekent dit dat elke werknemer die zijn werk verliest recht heeft op een 
basisinkomen van 600 € plus 40% van zijn verloren loon ; idem voor de gepensioneerde, 
maar de vervangingsratio is daar 45% ; als je de rekensom maakt, kom je tot de 
conclusie dat geen enkele uitkeringsgerechtigde erop achteruitgaat, behalve de hoogste 
pensioenen, en dat vele erop vooruitgaan; 

 er bestaat slechts een enkel tarief voor de socialezekerheidsuitkeringen, de tarieven 
samenwonende, alleenstaande en gezinshoofd verdwijnen ten voordele van een echte 
sociale bescherming die gekoppeld is aan het beroepsrisico, maar waar het bedrag niet 
afhangt van de gezinssamenstelling ; 

 om ervoor te zorgen dat een gezin altijd over een inkomen boven de armoedegrens 
beschikt wordt de maatregel tot slot indien nodig aangevuld met een huurtoelage. Op die 
manier genieten meer mensen sociale huisvesting dan nu het geval is. 

Enkele concrete voorbeelden ter ondersteuning:

1. Een jonge (of minder jonge) werkzoekende zonder recht op een werkloosheidsuitkering = 
600 € + inschakelingsuitkering van 300 € = 900 €/maand. Dit bedrag verandert niet 
wanneer de jongere bv. gaat samenwonen. Als hij alleen woont, heeft hij recht op  een 
huurtoelage van 250 €/maand om de armoedegrens (geraamd op 1.150 €/maand in  
2017) te bereiken.

2. Het basisinkomen van 600 € biedt een beginnend zelfstandige (met een laag inkomen) de
mogelijkheid om zijn activiteit voort te zetten. Een jonge groentekweker die als 
zelfstandige 500 €/maand verdient komt dan samen met zijn basisinkomen in totaal op 
1.100 €/maand in totaal.

3. Wie niet wil werken of zijn loopbaan volledig wil onderbreken (bv. om een andere weg in 
te slaan op beroepsvlak) = 600 €/maand (zonder administratieve formaliteiten of door de 
RVA opgelegde voorwaarden).

4. Een werknemer die zijn job verliest waarmee hij 2.000 € bruto per maand verdiende = 
600 € + een werkloosheidsuitkering van 40% van het verloren loon = 800 €/maand. 
Totaal = 1.400 €/maand.

5. Een werknemer die met pensioen gaat = 600 € + een pensioen (overheidspensioen, dat 
strikt afhankelijk is van de loopbaan) berekend in procent van de inkomsten tijdens het 
beroepsleven, bv. 700 € (=45% van het verloren loon). In totaal dus 1.300 €/maand (nu 
= 933 €/maand).

6. Een jonge alleenstaande vrouw met een kind = 600 € + nettoloon van (bv.) 800 € + 300 
€. Totaal = 1.700 €/maand. Als ze geen inkomsten heeft en zich inschrijft als niet-
werkende werkzoekende die onvoldoende heeft gewerkt om een werkloosheidsuitkering te
kunnen genieten, dan krijgt ze een basisinkomen, een inschakelingsuitkering en een 
huurtoelage van pakweg 250 €/maand. Haar inkomen is dan als volgt samengesteld : 600
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€ + 300 € (inschakelingsuitkering) + 250 € (huurtoelage) + 300 € (basisinkomen van het 
kind) =1.450 €/maand.   

Enkele bakens 

Gezien de reikwijdte willen we de hervorming graag toelichten en in het juiste perspectief 
plaatsen:

 Een basisinkomen biedt natuurlijk geen oplossing voor alles; het spreekt voor zich dat een
beleid op het vlak van gendergelijkheid en bestrijding van socioculturele verschillen 
onontbeerlijk blijft ;

 Verdient iedereen meer? Neen, maar het model en de financiering ervan zijn zo bedacht 
dat al wie minder dan het gemiddelde loon verdient  (wat neerkomt op 2/3 van de 
werknemers gezien het aantal deeltijdwerkers) over een groter inkomen beschikt dan 
vandaag en over veel meer autonomie; wie erop achteruitgaat is de groep die meer zal 
betalen omdat er meer fiscale rechtvaardigheid zal zijn (bv. de eigenaars van 
huurwoningen, wie vermogenswinst maakt...) ; 

 Om te vermijden dat het basisinkomen slecht wordt gebruikt, moet natuurlijk de 
arbeidsmarkt worden gereguleerd : geen mini-jobs, geen schijnzelfstandigen, een waardig
minimumloon, een stand-still van de collectieve overeenkomsten op het ogenblik dat het 
basisinkomen wordt ingevoerd ;  

 Het basisinkomen moet in de Grondwet worden opgenomen ; het moet natuurlijk worden 
geïndexeerd en gelijke tred houden met het welzijn;

 De hervorming en uitbreiding van de sociale bescherming vergen in totaal ongeveer 10 
miljard euro extra; dit bedrag ligt niet hoger dan andere voorstellen, integendeel; bijna  
90% van de globale kostprijs van een maatregel gebaseerd op een basisinkomen en 
sociale uitkeringen wordt immers gefinancierd door begrotingsmiddelen die al op de een 
of andere manier voor sociale bescherming worden gebruikt; er wordt niet getornd aan de
sociale bescherming; 

 Om de financiering van een basisinkomen gekoppeld aan sociale uitkeringen rond te 
krijgen mag er uiteraard niet worden geraakt aan de gezondheidszorg, noch aan de 
financiering van de openbare diensten; 

 De rol van de sociale partners is gewaarborgd omdat het basisinkomen een nieuwe tak 
van de sociale zekerheid wordt; autonomie als gevolg van het basisinkomen is trouwens 
pas mogelijk als de arbeidsomstandigheden goed zijn en er soepel wordt omgegaan met 
de werktijden ; de vakbonden spelen hier dus een primordiale rol;

 Tot slot moet dit project kaderen in een breder beleid dat streeft naar meer fiscale 
rechtvaardigheid en onvoorwaardelijke ondersteuning van de collectieve diensten, enz.  

Op die manier biedt een basisinkomen de mogelijkheid om over te stappen van een maatschappij
van wantrouwen en controle naar een maatschappij van vertrouwen en emancipatie. 

Zes alternatieve of aanvullende voorstellen 

Er bestaan natuurlijk concurrerende of aanvullende voorstellen. Ik zet de zes belangrijkste kort 
op een rijtje. 

1. Individualisering van de sociale uitkeringen. Ja, natuurlijk, maar zonder invoering van een
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basisinkomen impliceert individualisering van de sociale uitkeringen in de huidige werking 
van de sociale bescherming dat het tarief voor alleenstaande en het tarief voor 
gezinshoofd worden behouden en er wordt vastgehouden aan een bijstandsregeling 
gebaseerd op de gezinsinkomsten, wat dus controle op de privacy impliceert. 

2. Verhoging van het leefloon tot aan de armoedegrens. Aangezien dit nieuwe leefloon in de 
huidige logica voorwaardelijk zou blijven, zou deze hervorming de werkloosheidsval nog in
de hand werken waardoor nog meer werknemers en vooral werkneemsters geen toegang 
zouden hebben tot de arbeidsmarkt. 

3. Toekenning van universele basisdiensten (huisvesting, voeding, transport en informatie). 
Dit idee vindt steeds meer ingang. Het meest volledige rapport ter zake stelt dat het 
basisinkomen en universele basisdiensten complementair zijn. De voorgestelde diensten 
zijn echter niet echt universeel, verre van ; vooral het vangnet voor de armsten wordt 
eigenlijk versterkt, wat natuurlijk ook bij ons moet gebeuren. De maatregel die ik voorstel
is veel ruimer: de initiatieven steunen, financiële vallen uit de weg ruimen, de sociale 
bescherming voor iedereen versterken.1

4. Het voorstel van Georges-Louis Bouchez kan op het eerste gezicht zeer aanlokkelijk 
lijken. Stel je voor, 1.000 € per maand voor de volwassenen! Wie zou dit weigeren?  We 
mogen echter niet vergeten dat dit basisinkomen belast wordt, een privéverzekering 
tegen kleine gezondheidsrisico’s moet financieren en impliceert dat alle sociale uitkeringen
worden afgeschaft, met inbegrip van de werkloosheidsuitkeringen, de kinderbijslag en de 
pensioenen. 

5. Werktijdvermindering. Een basisinkomen dat de inkomsten beschermt kan natuurlijk 
bijdragen tot een betere verdeling van de werktijd tussen werkzoekenden en werknemers 
die minder en meer (vaak werkneemsters) willen werken.  

Eventuele stappen om mijn voorstel uit te voeren 

Een plan op middellange termijn hoe aanlokkelijk ook heeft slechts zin als het leidt tot 
hervormingen die de weg op politiek en cultureel vlak vrijmaken.  Daarom stel ik het volgende 
voor:

1. Geleidelijk aan een basispensioen invoeren dat voor iedereen gelijk is, aangevuld met een
percentage van het inkomen dat men verdiende tijdens zijn loopbaan. Deze formule is 
voordelig voor de gepensioneerden, vooral voor vrouwen, met een korte loopbaan. Ze 
verhoogt de kleinste pensioenen en vermindert de ongelijkheid tussen de hoge en de lage
pensioenen.2

2. Het leefloon hervormen door een basisuitkering toe te kennen die voor iedereen dezelfde 
is en een huurtoelage afhankelijk van de gezinssituatie. 

1« Universal Basic Services (UBS) et Universal Basic Income (UBI) are complementary components of a 
sustainable future for social welfare. » in Social Prosperity Network, « Social prosperity for the future : A 
proposal for Universal Basic Services », UCL – Institute for Global Prosperity, Liondon, 2017, p.13 (voor het 
volledige rapport: https://www.ucl.ac.uk/bartlett/igp/sites/bartlett/files/universal_basic_services_-
_the_institute_for_global_prosperity_.pdf)
2 Voor meer informatie over de ontwikkelingen op pensioenvlak : Philippe Defeyt, «Vers un même régime de 
pensions pour tous ? », Institut pour un Développement Durable, septembre 2017 
(www.iddweb.eu/docs/refpens.pdf)
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3. Een eerste stap zetten op het vlak van individualisering van de rechten door in de 
betrokken sectoren het tarief voor samenwonende af te schaffen en te vervangen door 
het tarief voor alleenstaande. 

4. Concreet gestalte geven aan het project « tweede kans » dat milieudeskundigen naar 
voren schuiven om loopbaanovergang en ondernemerschap aan te moedigen en burn-out 
efficiënt aan te pakken. Werknemers krijgen een werkloosheidsuitkering bij ontslag, maar 
maximum drie keer gedurende de loopbaan. Een equivalente maatregel zou natuurlijk 
gelden voor de zelfstandigen. 

5. De sociale minima en de berekeningswijze voor de gezinslasten harmoniseren.

6. Een basisinkomen invoeren voor de 18- tot 30-jarigen die het vaak moeilijk hebben om 
hun studies tot een goed einde te brengen en hun plaats te vinden in de samenleving als 
werknemers en burgers.

7. De weg vrijmaken 

 door voor elke Belg een virtuele rekening te openen waarlangs alle inkomsten 
verlopen zodra ze zijn geregistreerd (na enkele milliseconden) zodanig dat de 
rechten en sociale uitkeringen automatisch worden geactiveerd ; een dergelijke 
virtuele en individuele rekening biedt de mogelijkheid om te gelegener tijd een 
basisinkomen in te voeren zonder nieuwe administratieve kosten ;

 door echt te experimenteren op het terrein zoals in Barcelona waar de 
experimenten, een gezamenlijk initiatief van klassiek links en groen, tot 
uitstekende resultaten leidden;

 door het Federaal Planbureau te vragen om de voorgestelde hervormingen te 
evalueren op basis van een dialoog met de betrokken actoren. 

Dit alles is mogelijk vanaf 2019 in het kader van een meerderheidsakkoord dat op termijn een 
nieuw sociaal pact voorbereidt ; een dergelijk pact is nodig om de maatschappij gerust te stellen 
en haar een nieuwe vorm van welvaart te waarborgen die meer solidair en duurzaam is. 

Een dergelijk pact zal er slechts komen als de maatregelen betrekking hebben op alle burgers en 
een oplossing bieden voor dagelijkse problemen van mensen in een onzekere situatie, maar ook 
van ondernemers, zelfstandigen en andere projectontwikkelaars, sociale-uitkeringsgerechtigden, 
werkzoekenden die (opnieuw) werk vinden, studenten, burgers die hun loopbaan een andere 
wending geven en de kartrekkers van de grote overgang. 

Daarom ben ik ervan overtuigd dat een basisinkomen voor iedereen meer biedt dan andere 
maatregelen. België kan opnieuw het sociale baken van Europa worden. 

* * *

Over het voorstel dat ik uit de doeken deed kan natuurlijk gediscuteerd worden. Niemand heeft 
de absolute waarheid in pacht. Er zijn verschillende invalshoeken. Alvorens de modaliteiten van 
een basisinkomen in detail te bekijken, moeten we ons uitspreken over de wenselijkheid en het 
nut ervan. Stimuleert een dergelijke maatregel de waarden die we voorstaan: solidariteit (in al 
haar vormen), strijd tegen ongelijkheid, autonomie, toegang tot werkgelegenheid voor iedereen, 
billijke verdeling van de care-activiteiten, reële vrijheid om persoonlijke en collectieve plannen te
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verwezenlijken buiten de werksfeer en tot slot reële keuzevrijheid in het privéleven. Dat is 
volgens mij de belangrijkste vraag. 
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